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 زبان و ادب فارسي ،فصلنامة فرهنگ
  شه  ١٣٩٤ ستانتاب -بهار، ٦٧-٦٨ شمارة

  يونس جعفریمحمد دکتر سيد نامة  ويژه

  
  
  
  
  
  
  
  

  .نيست نو دهلي مرکز تحقيقات فارسيها ضرورتاً بيانگر رأي و نظر  هآراء و نظرهاي مندرج در مقال
  .شوراي نويسندگان در ويرايش مقاالت آزاد است

  .همة حقوق اين فصلنامه محفوظ است و نقل و اقتباس مطالب آن با ذكر مأخذ آزاد است

  جمهوري اسالمی ايران مركز تحقيقات فارسي
  نو دهلي

  

ي كوششي است  پارسي قنده و انتشار
ــه ــد ارا بـ ــةقصـ ــتادان و ئـ  آراي اسـ

ــد   ــگران هن ــران پژوهش ــر و و اي ديگ
در معــريف و نقــد آثــار  زبانــان پارســي

زبـان فـاخر فارسـي از     نگاشته شده به
گذشته تاكنون و شرح احوال اديبـان و  

ــر   ــان و ديگ ــدگان فرهيختگ پديدآورن
ــن ــه  ايـ ــار، بـ ــد  آثـ ــژه در هنـ   .ويـ

  



  ٤   قند پارسي

  

  

  

 زبان و ادب فارسي ،فصلنامة فرهنگ
  شه  ١٣٩٤ ستانتاب -بهار، ٦٧-٦٨ شمارة

  ٢٣٤٩-٠٩٦٩: شاپا

  يونس جعفری محمد دکتر سيدنامة  ويژه
……………………………………………  

  امتياز  صاحب
  نو ـ دهلي جمهوري اسالمي ايران مرکز تحقيقات فارسی
  علی فوالدی : و سردبير مدير مسئول

  خان محمد صادق جونپوری: ويراستار

  مشاوران علمي اين شماره
  سيد حسن عباسپروفسور  چندر شيکهر، پروفسور ،ن قاسمیيف حسيشرپروفسور 

ò  
  كاوة اخوين:   خوشنويسي عنوان

  عايشه فوزيه د احمدی،يمج : طراحي جلد
  خان علي رضا:  آرايي حروفچيني و صفحه

  .پي.الفا آرت، نوئيدا، يو : چاپ و صحافي
ò  

  ١١٠٠٠١نو  ، تيلك مارگ، دهلي١٨شمارة :  نشاني
  خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران

  ٢٣٣٨٧٥٤٧: ، دورنگار ٢٣٣٨٣٢٣٢-٤:   تلفن
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  فهرست مطالب  ٥

  فهرست مطالب
  ۶  علی فوالدی  ديباچه

  ۹    اولين سفر من به كشور ايران
  ۲۰    روابط هند و خليج فارس

  ۳۵    تاريخ ترجمه
  ۴۸    های هندی در شاهنامه واژه

  ۵۶    ميرزا صائب و غالب دهلوي
  ۶۰    تقويم ايراني در آثار مسعود سعد سلمان

  ۶۴    آرامگاه صائب تبريزي
  ۷۰    یيمنشآت جالالی طباطبا

  ۸۲    شاهزاده داراشکوه
  ۱۱۲    سيتا و سياوش

  ۱۲۰    كشمير در عهد شاهجهان
  ۱۳۵    تاج محل روضة ممتازالزماني معروف به

  ۱۴۱    قلعة سرخ
  ۱۴۹    هاي ادبي نامه

  ۱۶۴    مينا بازار
  ۲۵۹  محمد ولی الحق انصاري  اي اهللا خامنه يةقصيده در مدح رهبر انقالب حضرت آ

  ۲۶۲  بلقيس فاطمه حسينی  پيامی از ملک يقين
  ۲۶۳  بلرام شکال  شکند آزاد من از لطف جهان مي طبعِ

  ۲۶۴  مهدي باقر معراج  پايانش نيست
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